Adrenaline představuje kompletní sadu skenerových řadičů, akcelerátorů zpracování obrazu a softwarových
systémů navržených tak, aby poskytovaly co nejlepší podporu profesionálního skenování dokumentů.
Od jednotlivých pracovních stanic po zpracování rozsáhlých souborů dokumentů, od SCSI po video, při
černobílém či barevném zpracování - tam všude vám produkty Adrenaline skenování ulehčí, zlepší, zrychlí
a zdokonalí. Sada výrobků Adrenaline poskytuje tyto výhody:
Certifikovaná kompatibilita. Firma Kofax testuje a certifikuje produkty Adrenaline k práci se skenery
dokumentů od výrobců Agfa, Böwe Bell+Howell, Canon, Epson, Fujitsu, HP, InoTec, Kodak, Panasonic,
Ricoh a Visioneer. Ke zjištění, které výrobky podporují váš skener, navštivte náš online Kofax-konfigurátor
na adrese www.dicomgroup.cz.
Unikátní technická podpora. Na rozdíl od běžně užívaných SCSI řadičů podporují systém Adrenaline
lidé, kteří umějí skenovat: firma Kofax.
Spolehlivá instalace a provoz. Adrenaline je určen pro dokumentové skenery a instalace i provoz
jsou tudíž konzistentní a spolehlivé.
Vysoce náročné zpracování obrazu včetně odstranění černých okrajů, nerovností, čar, stínů,
pruhů, skvrn a opravy písmen (modely 650i, 850, 1700).
Nedostižná rozpoznatelnost čárového kódu a navíc ještě zdokonalené vlastnosti
rozpoznávání, mezi něž patří například rozpoznání poškozeného kódu, vycentrování stránek a
rozeznávání typu formulářů (modely 650i, 850, 1700).
Škála produktů Adrenaline sahá od obecně známých akcelerátorů 1700 a 850 pro bitonální
skenery přes ovladače řady 650 a 450 pro barevné skenery a skenery pracující ve stupních
šedi po komplexní produkt Adrenaline Image Processing Engine.
Ať už vašim potřebám vyhovuje jakýkoli produkt značky Adrenaline, v každém případě učiníte
svou nejlepší a nejspolehlivější zkušenost se skenováním.
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Rozpoznávání čárového kódu nové generace
Kofax vítězí na celé čáře v rozpoznávání čárového kódu.
Produkty Adrenaline 650i, 850 a 1700 zahrnují software,
který nejpřesněji na celém trhu elektronického zpracování
dokumentů rozeznává i dekóduje čárový kód.

150 dpi barva – správně dekódováno!

Software zpracování čárového kódu poskytuje jedinečné rozpoznávání tradičních bitonálních
čárových kódů, snadno a přesně dokáže přečíst i poškozené nebo nekvalitní čárové kódy. Tento
výkonný software umí také číst čárové kódy přímo z barevných obrázků v rozlišení 100 nebo 150
dpi, čímž šetří celkovou dobu zpracování a zároveň poskytuje přesnější výsledky. Přitom podporuje
dvourozměrné (2D) čárové kódy i čárové kódy naskenované ve stupních šedi.

* K dispozici jako upgrade.

Adrenaline 450
I malé skenery vyžadují podporu. Adrenaline 450 je rychlý SCSI ovladač, který nabízí
výkon 10 Mbps. Podporuje skenovací aplikace, které používají ovladače TWAIN, ISIS
a ImageControls, a na rozdíl od konvenčních SCSI řadičů nabízí pohodlí jednoduché
instalace karty a driveru skeneru. A podobně jako u všech produktů Adrenaline jde o
certifikovaný systém podporující skenování dokumentů.

Adrenaline 650
Adrenaline 650 přenáší jedinečnou pověst své spolehlivosti i na skenování v barvě
a ve stupních šedi: od skenerů určených pro jedno oddělení až po vysokovýkonné
skenery zpracovávající tisíce dokumentů. Tento Ultra Wide SCSI řadič nabízí
výkon 40 Mbps. Podobně jako typ 450 i Adrenaline 650 podporuje aplikace
používající ovladače TWAIN, ISIS a ImageControls a vyznačuje se společnou
instalací karty a driveru skeneru.

Adrenaline 650i
Adrenaline 650i rozšiřuje typ 650 o náročné zpracování obrazu u aplikací
ImageControls včetně výjimečně kvalitního rozpoznávání čárových kódů,
jejich narovnávání, rozpoznávání patch kódů (separátory dokumentů
v dávkách), odstraňování černých okrajů, skvrn a čar, použití filtrů
rozšiřujících možnosti snímaného obrazu a mnoha dalších vlastností.

Adrenaline 850
Řadič Ultra Wide SCSI Adrenaline 850s je ideální pro všechny
oblíbené nízko a středně výkonné SCSI skenery, zatímco Adrenaline
850v je výhodný pro nízko a středně výkonné videoskenery. Oba
ovladače jsou schopné zachycovat obrazy při štítkové rychlosti
skeneru s rozšířenými možnostmi zpracování obrazů.

Adrenaline 1700
Adrenaline 1700 je nejrychlejší akcelerátor obrazového zpracování
dokumentů na trhu, přičemž dosahuje nejlepšího výkonu. Adrenaline
1700s obsahuje základní desku Ultra Wide SCSI, která je ideální pro
vysokorychlostní SCSI skenery, zatímco Adrenaline 1700v je výhodný pro
vysokorychlostní videoskenery. Adrenaline řídí tyto skenery při jmenovité
rychlosti s plně dostupnými rozšířenými vlastnostmi elektronického
zpracování dokumentů.
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Adrenaline Image Processing Engine
Adrenaline Image Processing Engine (AIPE) je softwarovou alternativou,
která podporuje skenování, zobrazování a síťový tisk, přičemž zároveň
poskytuje stejně výkonné barevné zpracování dokumentů jako
hardwarové akcelerátory Adrenaline, včetně rozpoznávání formulářů,
narovnávání předloh, odstraňování čar a stínování a vylepšení okrajů
písmen. Software Adrenaline Image Processing Engine je ideálním
nástrojem pro budování dávkově orientovaných serverů určených
k elektronickému zpracování dokumentů.

Pro více informací
Pro více informací navštivte webovou stránku firmy Kofax
www.kofax.com nebo lokální www.dicomgroup.cz nebo nám
zatelefonujte a my vám pomůžeme s orientací v našich produktech.
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